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Referat fra studienævnsmøde nr. 7 – 2022  
Onsdag d. 26. oktober, 12.30-15.30, NJV14, 4-117 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
7. november 2022/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA), Carsten Reidies Bjarkam (CB) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA), Louiza Bohn Thomsen (LBT)                        
 
Medlemmer – Studerende 
MedIS 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ)  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS 
Medicin 
Johanne Havskov Thygesen (JT), Andreas Hesthaven (AH), Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
 
Observatører    
MMA – Anita Egholm Jensen (AEJ) 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Karriere VIP - Simone Riis Porsborg (SRP) 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
AAUH – Stig Andersen (SA) 
Almen Praksis – Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Pædagogisk repræsentation – Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PKT) 
Folkesundhedsvidenskab – Henrik Bøggild (HB) 
Prodekan for uddannelse – Jeppe Emmersen (JE) 
Viceinstitutleder HST - Louise Pape Haugaard (LPH)  
Viceinstitutleder KI - Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Studievejledningen 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA) 
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup 
 
Afbud: studievejledningen, Jessica Jamal El-Hage-Ali, Johanne Havskov Thygesen, Jette Kolding Kristensen, Henrik Bøggild, 
Louise Pape Haugaard, Jeppe Emmersen 
 
Referent: Helene Nørgaard 
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Dagsorden:  
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
Indsættelse af punkt 8: Godkendelse og gennemgang af ændringer til studieordningsrevision for sexologi 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde 
4. Udpegning af faggruppeansvarlige og arbejdsgrupper inden stormøde mandag den 12. december ifm. studieordningsrevisionen for 
MedIS og Medicin 
5. Semester/uddannelses evalueringer + semesterkoordinatorrapporter F22 behandles 
6. Censorindberetninger for maj/juni 
7. Indstilling af årets underviser til Dekanatet 
8. Godkendelse og gennemgang af ændringer til studieordningsrevision for sexologi 
9. Eventuelt 
Kompetenceudvikling for casevejledere 
Trivsel på 5. semester bachelor 
 
Action points fra mødet 

Punkt Overskrift Actionpoint Ansvar 

4 Udpegning af faggruppeansvarlige og 
arbejdsgrupper inden stormøde mandag d. 12. 
december ifm. studieordningsrevisionen for 
MedIS og Medicin  
 

Der skal indkaldes til et møde for MedIS efter 
den 14. november.  

SB 

5 Semester/uddannelses evalueringer + 
semesterkoordinatorrapporter F22 behandles 

Studienævnet ønskede at få evaluering fra 
semesterkoordinatorerne vedr. de nye survey 
spørgsmål 

SB 

7 Årets underviser 2022 HN sender besked om indstillinger og kåring af 
årets underviser til dekanatet samt sørger for at 
alle indstillinger lægges i workzone 

HN 

9 Trivsel  Punkt på næste studienævnsmøde den 22.11 LBT 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Dispensationsansøgninger blev behandlet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra sidste møde og dagsorden til mødet blev godkendt.  
 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde  

a) Studienævnsformand 

PBL digital 

Der er udsendt et spørgeskema til studerende og VIP vedr. brug af digitale hjælpemidler i undervisningen.  

Prorektor har ønsket en høj svar procent men desværre havde de studerende i studienævnet ikke opdaget henvendelsen 

pga. formuleringen i emnefeltet. Derfor kan der ikke forventes en høj svarprocent fra studienævnet for medicin.  

 

Flytning 

Der kan forekomme online undervisning fra 1. til 4. november. Ellers vil undervisningen blive afholdt fysisk på Campus Øst. 

Studienævnsmøder vil fortsat blive afholdt med fysisk deltagelse.  

Semesterkoordinatormøder 

Der afholdes semesterkoordinatormøder den næste måned. Det er Jette Kolding Kristensen som leder møderne som 

studieleder. Semesterkoordinatorrapporter vil blive udsendt som bilag til møderne.  

Sagsfremstilling vedr. forsknings år under ph.d.-skolen 
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SB fremlagde sagsfremstilling vedr. forsknings år, da AAU ønsker at udvide tilbud om forsknings år til alle curricula.  

Det betyder at forskningsåret fortsat er muligt på MedIS og Medicin kandidatuddannelserne.  

Forskningsåret er under ph.d. skolen, og det betyder, at det studerende laver under forskningsåret, kan indgå i en 

efterfølgende ph.d. Når studerende tager et forskningssår, er det ikke længere en nødvendighed at tage orlov fra studiet, da 

det kan tages sideløbende med uddannelsen.  

Da det er under ph.d. skolen kan arbejdet ikke indgå i specialet og må efterfølgende kun anvendes til en ph.d., da det kun 

må bedømmes en gang. Studienævnet var enige om at det er positivt, at det fortsat er muligt med et forskningssår under 

ph.d.-skolen. 

Procedure for godkendelse af midler til arrangementer  

SB orienterede om at studerende så tidligt som muligt skal søge om midler til faglige arrangementer.  

Til faglige arrangementer skal der derfor ikke søges indenfor fastsatte deadlines som der er for andre ansøgninger. 

Studienævnet besluttede at studienævnsformanden kan bevilge ansøgninger op til 2000 kr. uden studienævnets 

godkendelse.  

 

b) Næstformand 
MedIS-rådet er blevet reorganiseret og i gang med at planlægge arrangementer b.la. MedIS Awareness.  
Ifm. valg til studienævnet er der nu inden fristens udløb indstillet kandidater til MedIS.   
 

c) Studieleder 
Afbud fra studieleder 
 

d) Observatører 
Der afholdes MedIS Awareness den 24. november.  
 

4. Udpegning af faggruppeansvarlige og arbejdsgrupper inden stormøde mandag d. 12. december ifm. 

studieordningsrevisionen for MedIS og Medicin  

LA og LBT holdt et oplæg vedr. forslag til faggruppeområder/ansvarlige samt nedsættelse af arbejdsgrupper. 

 

Der blev nedsat tværgående arbejdsgrupper mellem bachelor og kandidat der skal komme med input inden stormødet vedr. Medicin 

studieordningsrevisionen den 12. december. Stormødet vil blive afholdt på dansk men der kan svares på spørgsmål på engelsk. 

 

Studienævnet besluttede at der skal afholdes et tilsvarende møde for MedIS med deltagelse af grenvalgsansvarlige, centrale 

undervisere på MedIS studiet samt repræsentanter for de parakliniske fag.  

 

Mødet skal afholdes efter aftagerpanelmødet den 14. november, hvor der også vil komme input til en studieordningsrevision.  

 

Input og idéer fra møderne vil efterfølgende blive behandlet af studienævnet i en kommende studieordningsrevision.  

 

5. Behandling af semester/uddannelses evalueringer + semesterkoordinatorrapporter F22  

Semesterkoordinators evalueringsrapporter blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholderne. 

 

Studienævnet besluttede for hver rapport, hvorvidt de kunne godkendes, betinget godkendes eller ikke godkendes, og om der var 

forhold, som studienævnet ønskede at følge op på ud over det som semesterkoordinator foreslog.   

 

Studienævnet påpegede den meget lave svarprocent som er faldet væsentligt siden efteråret 21, hvor bachelor og MedIS kandidat 

havde flotte svarprocenter. Medicin kandidat havde også på dette tidspunkt, svært ved at få de studerende til at svare på 

evalueringerne.  
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Studienævnet ønskede at der gives feedback fra semesterkoordinatorer vedr. de nye spørgsmål i SurveyXact. 

Semester Konklusion Bemærkninger 

2. Semester MedIS og 
Medicin bachelor 

Ikke godkendt Svarprocent Medicin: 31,4 
Svarprocent MedIS: 25,8 
Rapporten sendes retur til 
semesterkoordinator.  

4. Semester MedIS og 
Medicin bachelor  
 

Godkendt 
 

Svarprocent Medicin: 37,0 
MedIS: 23,4 
Studienævnet diskuterede hvordan 
studerende kan anmelde uacceptabel 
kommunikation fra vejleder.  

6. Semester MedIS og 
Medicin bachelor  
 

Godkendt.  Svarprocent: 18,7 
MedIS: 19,2 
Den lave svarprocent skyldes formentligt 
at når studerende er startet på kandidat 
er de så optaget af dette, at de ikke 
længere er opmærksom på deres 
evaluering af 6. semester.  

2. Semester MedIS KA  
 

Godkendt Svarprocent: 42,0 

4. Semester MedIS KA 
 

Godkendt Svarprocent: 7,7% 

1. og 2. Semester Medicin 
KA  
 

Ikke godkendt Svar procent: 24,5% 
Studienævnet påpegede fortsat at der 
ikke kan ses, hvor de studerende har 
været i hhv. Aalborg og Hjørring.  
Der var ønske om endnu en gang at se 
på om de reviderede spørgsmål er 
optimale.  
 

3. Semester Medicin KA  
 

Ikke godkendt Svar procent: 33,3% 
Rapporten sendes retur til koordinator.  
 

4. Semester Medicin KA 
 

Godkendt Svar procent: 23,7 
 

6. Semester Medicin KA 
 
 

Ikke godkendt 
 

Svar procent: 24,8% 
Rapporten sendes retur til koordinator. 

2. semester sexologi  
 

Godkendt Svar procent 4% 

 
Studienævnet konkluderede at der er trivselsspørgsmål angående stress som der skal følges op på. Herudover skal der ses på de 
studerende som føler sig presset ved starten af studiet. Hvad angår krænkelser og andet vil studerende ifm. semesterstart blive 
informeret om hvor dette anmeldes og information vil fremadrettet ligge på Moodle.  
 
6. Censorindberetninger for maj/juni  
SB fremlagde censorindberetninger for maj/juni. Der var tilfredshed i studienævnet med positive tilbagemeldinger fra 
eksaminatorerne. 
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7. Indstilling af årets underviser til Dekanatet  

Der er modtaget 97 indstillinger til årets underviser 2022. På baggrund af indstillingerne har de studerende i studienævnet nomineret 

5 kandidater, hvor af en er blevet kåret til studienævnets årets underviser.  

 

8. Godkendelse og gennemgang af ændringer til studieordningsrevision for sexologi  

SB gennemgik ændringer til studieordningsrevisionen for sexologi. 

 

Studienævnet var enige om at til adgangsgivende bacheloruddannelser vil studienævnet gerne have tilføjet MedIS, da MedIS har 

samme fag i sexologi som medicin.  

 

I nuværende studieordning står der at masteruddannelsen skal være afsluttet inden for 4 år. Studienævnet ønskede dette ændret til 

afsluttet indenfor 6 år.  

 

Studienævnet godkendte studieordningen med de foreslåede ændringer.  

 

9. Eventuelt 

• Kompetenceudvikling for case vejledere 

LBT informerede om at der var deadline for nyt case undervisnings kursus den 25. oktober, hvor mange har meldt sig til.  

Udover kurset er der flere tiltag på vej. Efter den første workshops samles der op evt. med inddragelse af Christina Melsen 

og PKT.  

 

• Trivsel på 5. semester bachelor 

LBT gjorde opmærksom på at der skal findes en på 5. semester som kan være tovholder ift. at holde et trivselsseminar som 

der er afsat midler til fra Instituttet. De studerende på 5. semester har efterspurgt et arrangement.  

Punktet vedr. trivsel er sat på til kommende studienævnsmøde.  

 


